
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           01.11.2017ж 

 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 

 "Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы" 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін хабарландыру №10 от 31.10.2017ж                          

«Медициналық техника» 

 

ШҚО, Өскемен қ., 

ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК 

Сатпаев даңғылы,57 

Лоттың 

№ 

Лоттың атауы 
Өлш.

бірл 
Саны Бағасы 

Бөлінген сомма, 

теңге 

                                                        Медициналық техника 

1 Функционалды медициналық механикалық төсек 4 

x секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза 

полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профилінен 

жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған 

артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен 

сәндік кірістірулерден жасалған және 

атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, 

жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ. 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек 

ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған 

құрылғыларды және кереуеттің жанындағы 

рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L 

x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг Бас бөлігінің 

көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

1. Матрас - 1 дана. 

дана 10 418 500 4 185 000 



 

2 Функционалды медициналық механикалық төсек 4 

x секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза 

полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профилінен 

жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған 

артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен 

сәндік кірістірулерден жасалған және 

атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, 

жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ. 

Кереует кереуетке көтеріліп, төмендетілуі мүмкін 

екі кертпелі рельспен жабдықталған 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек 

ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған 

құрылғыларды және кереуеттің жанындағы 

рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L 

x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

дана 10 425 500 4 255 000 



Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг 

Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

1. Бүйір дуалдар - 1 жұп 

2. Тартқыш тірек - 1 дана. 

3. Матрас - 1 дана. 

 

 

 

3 Функционалды медициналық механикалық төсек 4 

x секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза 

полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профилінен 

жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған 

артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен 

сәндік кірістірулерден жасалған және 

атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, 

жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ. 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек 

ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған 

құрылғыларды және кереуеттің жанындағы 

рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L 

x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг 

Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

дана  5 412000 2 060 000 



1. Тартқыш тірек - 1 дана. 

 

 

 Сатып алудың жалпы бағасы:    10 500 000 

Сатып алу үшін бөлінген баға 10 500 000  (он миллион бес жүз мың) теңге. 

Келесі әлеуеттік жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынды: 

        1. ЖШС «Satory KZ».Мекен-жайы:ҚР,ШҚО,Өскемен қ,Солнечная,16А көшесі 

        2. ЖШС «Ост-Фарм».Мекен-жайы: ҚР,ШҚО,Өскемен қ,Астана,16А көшесі 

Лотт

ың 

          

№ 

Лоттың атауы Өлш.бірлі Саны 

ЖШС «Satory 

KZ». 

ЖШС «Ост-

Фарм». 

1 Функционалды медициналық механикалық 

төсек 4 x секциялы-кереуеттің негізі 

экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны 

бар болат профилінен жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге 

арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS 

пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған 

және атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі 

мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге 

асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың 

мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 

доңғалақ. 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған 

тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге 

арналған құрылғыларды және кереуеттің 

жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері 

бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 

2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг Бас бөлігінің 

көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

дана 

10 

418 500 411 470 



1. Матрас - 1 дана. 

 

2 Функционалды медициналық механикалық 

төсек 4 x секциялы-кереуеттің негізі 

экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны 

бар болат профилінен жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге 

арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS 

пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған 

және атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі 

мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге 

асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың 

мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 

доңғалақ. 

Кереует кереуетке көтеріліп, төмендетілуі 

мүмкін екі кертпелі рельспен жабдықталған 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған 

тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге 

арналған құрылғыларды және кереуеттің 

жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері 

бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 

2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг 

Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

1. Бүйір дуалдар - 1 жұп 

2. Тартқыш тірек - 1 дана. 

3. Матрас - 1 дана. 

 

дана 

10 

425 500 425 470 



 

 

3 Функционалды медициналық механикалық 

төсек 4 x секциялы-кереуеттің негізі 

экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны 

бар болат профилінен жасалған. 

Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге 

арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS 

пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған 

және атрагматикалық бұрыштық бампермен 

жабдықталған. 

Төрт қабатты жүйе бар. 

Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады. 

Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі 

мүмкін. 

Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 

механикалық драйв арқылы жүзеге 

асырылады. 

Кереует дөңгелектері болаттың 

мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 

доңғалақ. 

Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған 

тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге 

арналған құрылғыларды және кереуеттің 

жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері 

бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 

2190x960x920 мм 

Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 

1970x870 мм 

Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм 

Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм 

Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг 

Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр 

Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр. 

Жеткізу жиынтығы: 

1. Тартқыш тірек - 1 дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана  

         

5 

412000 411 970 

 

ШЕШІЛДІ: 

1. №1,2,3 лоттар медициналық техника бойынша  «Ост-Фарм» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені 

өтінімде көрсетілген  бағалар, ең төменгі болып табылады. 

2. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында көрсетілетін көмек бойынша 

               дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)  



              препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды   

            ұйымдастыру және өткізу Ережесінің» 9-тарауына сәйкес сатып алу Жеңімпазы ЖШС «Ост-Фарм»  

               №1,2,3 лоттары медициналық техника  бойынша    шарт жасасын. 

3. Жеңімпаз ЖШС  «Ост-Фарм», «Тегін медициналық көмектің  кепілдік берілген көлемі аясында 

      көрсетілетін көмек бойынша көр дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық,   диагностикалық, 

дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды  

ұйымдастыру және өткізу Ережесінің» 9-тарауы 111-тармағына сәйкес біліктілік талаптарымен сай растайтын, 

құжаттарды он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ұсынады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                



 

                          Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении 

 

«Медицинская техника» по объявлению №10  от 31.10.2017г для  

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной  реабилитационный центр» УЗ ВКО 

 

г.Усть-Каменогорск                                                                                                                                               01.11.2017г 

КГП на ПХВ «ВКО областной 

Реабилитационный центр» УЗ ВКО, 

ул. проспект К.Сатпаева, 57 

 

 

№ Лота Наименование лота Ед. изм Кол-во Цена Выделенная 

сумма 

                                                        Медицинская техника 

1 Кровать медицинская 

функциональная механическая 4- х 

секционная- основание кровати 

изготовлено из стального профиля с 

экологически чистым полимерно-

порошковым покрытием. 

Спинка для кровати головная и 

спинка для кровати ножная - 

съемные, изготовлены из ABS-

пластика с декоративными 

вставками и оборудованы 

атравматическими угловыми 

бамперами. 

Кровать имеет 4-х секционную 

систему. 

Матрасное ложе состоит из 

стальных ложементов. 

Секции могут регулироваться по 

углу наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя механическими 

приводами.  

Колеса кровати имеют стальные 

несущие части, 2 колеса с 

индивидуальными педальными 

тормозами. 

Рама кровати имеет отверстия для 

установки стойки-держателя для 

внутривенных инъекций, устройства 

для подтягивания и ограждений 

боковых (рейлингов) для кровати. 

Габариты (Д х Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности ложа (Д х Ш) 

(± 3%): 1970х870 мм 

шт 10 418 500 4 185 000 



Высота ложа (± 5%): 500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 125 мм 

Грузоподъемность (± 5%): 200 кг 

Угол наклона головной секции: 0-

(60) гр 

Угол наклона тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

1. Матрац – 1 шт. 
 

 

2 Кровать медицинская 

функциональная механическая 4- х 

секционная-основание кровати 

изготовлено из стального профиля с 

экологически чистым полимерно-

порошковым покрытием. 

Спинка для кровати головная и 

спинка для кровати ножная - 

съемные, изготовлены из ABS-

пластика с декоративными 

вставками и оборудованы 

атравматическими угловыми 

бамперами. 

Кровать имеет 4-х секционную 

систему. 

Матрасное ложе состоит из 

стальных ложементов. 

Секции могут регулироваться по 

углу наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя механическими 

приводами.  

Колеса кровати имеют стальные 

несущие части, 2 колеса с 

индивидуальными педальными 

тормозами. 

Кровать оборудована 2-мя 

ограждениями боковыми 

(рейлингами), по мере 

шт 10 425 500 4 255 000 



необходимости могут подниматься и 

опускаться 

Рама кровати имеет отверстия для 

установки стойки-держателя для 

внутривенных инъекций, устройства 

для подтягивания и ограждений 

боковых (рейлингов) для кровати. 

Габариты (Д х Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности ложа (Д х Ш) 

(± 3%): 1970х870 мм 

Высота ложа (± 5%): 500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 125 мм 

Грузоподъемность (± 5%): 200 кг 

Угол наклона головной секции: 0-

(60) гр 

Угол наклона тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

1. Боковые ограждения – 1 
пара 

2. Стойка для подтягивания – 
1 шт 

3. Матрац – 1 шт. 
 

3 Кровать медицинская 

функциональная механическая 4- х 

секционная-основание кровати 

изготовлено из стального профиля с 

экологически чистым полимерно-

порошковым покрытием. 

Спинка для кровати головная и 

спинка для кровати ножная - 

съемные, изготовлены из ABS-

пластика с декоративными 

вставками и оборудованы 

атравматическими угловыми 

бамперами. 

Кровать имеет 4-х секционную 

систему. 

Матрасное ложе состоит из 

стальных ложементов. 

Секции могут регулироваться по 

углу наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя механическими 

приводами.  

шт 5 412000 2 060 000 



Колеса кровати имеют стальные 

несущие части, 2 колеса с 

индивидуальными педальными 

тормозами. 

Рама кровати имеет отверстия для 

установки стойки-держателя для 

внутривенных инъекций, устройства 

для подтягивания и ограждений 

боковых (рейлингов) для кровати. 

Габариты (Д х Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности ложа (Д х Ш) 

(± 3%): 1970х870 мм 

Высота ложа (± 5%): 500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 125 мм 

Грузоподъемность (± 5%): 200 кг 

Угол наклона головной секции: 0-

(60) гр 

Угол наклона тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

1. Стойка для подтягивания – 
1 шт 

 

 Общая сумма закупа:    10 500 000 

Сумма выделенная закупа: 10 500 000 (десять миллион  пятьсот тысяч) тенге. 

 

Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовое предложения: 

1.ТОО «Satory KZ».Адрес:РК,ВКО,Усть-Каменогорск ,ул.Солнечная,16А 

2.ТОО «Ост-Фарм».Адрес: РК,ВКО,Усть-Каменогорск ,ул.Астана,16А 

 
Лоттың 

          № 
Лоттың атауы Өлш.бірлі Саны 

ЖШС «Satory 

KZ». 

ЖШС «Ост-Фарм». 

1 Кровать медицинская 

функциональная 

механическая 4- х 

секционная- основание 

кровати изготовлено из 

стального профиля с 

экологически чистым 

полимерно-

порошковым 

покрытием. 

Спинка для кровати 

головная и спинка для 

кровати ножная - 

съемные, изготовлены 

из ABS-пластика с 

декоративными 

вставками и 

оборудованы 

дана 

10 

418 500 411 470 



атравматическими 

угловыми бамперами. 

Кровать имеет 4-х 

секционную систему. 

Матрасное ложе 

состоит из стальных 

ложементов. 

Секции могут 

регулироваться по углу 

наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя 

механическими 

приводами.  

Колеса кровати имеют 

стальные несущие 

части, 2 колеса с 

индивидуальными 

педальными тормозами. 

Рама кровати имеет 

отверстия для 

установки стойки-

держателя для 

внутривенных 

инъекций, устройства 

для подтягивания и 

ограждений боковых 

(рейлингов) для 

кровати. Габариты (Д х 

Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности 

ложа (Д х Ш) (± 3%): 

1970х870 мм 

Высота ложа (± 5%): 

500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 

125 мм 

Грузоподъемность (± 

5%): 200 кг 

Угол наклона головной 

секции: 0-(60) гр 

Угол наклона 

тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

2. Матрац – 1 

шт. 



 

 

2 Кровать медицинская 

функциональная 

механическая 4- х 

секционная-основание 

кровати изготовлено из 

стального профиля с 

экологически чистым 

полимерно-

порошковым 

покрытием. 

Спинка для кровати 

головная и спинка для 

кровати ножная - 

съемные, изготовлены 

из ABS-пластика с 

декоративными 

вставками и 

оборудованы 

атравматическими 

угловыми бамперами. 

Кровать имеет 4-х 

секционную систему. 

Матрасное ложе 

состоит из стальных 

ложементов. 

Секции могут 

регулироваться по углу 

наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя 

механическими 

приводами.  

Колеса кровати имеют 

стальные несущие 

части, 2 колеса с 

индивидуальными 

педальными тормозами. 

Кровать оборудована 2-

мя ограждениями 

боковыми 

(рейлингами), по мере 

необходимости могут 

подниматься и 

опускаться 

Рама кровати имеет 

отверстия для 

установки стойки-

держателя для 

внутривенных 

дана 

10 

425 500 425 470 



инъекций, устройства 

для подтягивания и 

ограждений боковых 

(рейлингов) для 

кровати. Габариты (Д х 

Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности 

ложа (Д х Ш) (± 3%): 

1970х870 мм 

Высота ложа (± 5%): 

500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 

125 мм 

Грузоподъемность (± 

5%): 200 кг 

Угол наклона головной 

секции: 0-(60) гр 

Угол наклона 

тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

4. Боковые 

ограждения – 

1 пара 

5. Стойка для 

подтягивания 

– 1 шт 

6. Матрац – 1 

шт. 

 

3 Кровать медицинская 

функциональная 

механическая 4- х 

секционная-основание 

кровати изготовлено из 

стального профиля с 

экологически чистым 

полимерно-

порошковым 

покрытием. 

Спинка для кровати 

головная и спинка для 

кровати ножная - 

съемные, изготовлены 

из ABS-пластика с 

декоративными 

вставками и 

оборудованы 

атравматическими 

угловыми бамперами. 

 

 

 

 

 дана 

5 

412000 411 970 



Кровать имеет 4-х 

секционную систему. 

Матрасное ложе 

состоит из стальных 

ложементов. 

Секции могут 

регулироваться по углу 

наклона.  

Регулировка головной и 

тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя 

механическими 

приводами.  

Колеса кровати имеют 

стальные несущие 

части, 2 колеса с 

индивидуальными 

педальными тормозами. 

Рама кровати имеет 

отверстия для 

установки стойки-

держателя для 

внутривенных 

инъекций, устройства 

для подтягивания и 

ограждений боковых 

(рейлингов) для 

кровати. Габариты (Д х 

Ш х В) (± 2%): 

2190х960х920 мм 

Размеры поверхности 

ложа (Д х Ш) (± 3%): 

1970х870 мм 

Высота ложа (± 5%): 

500 мм 

Диаметр колес (± 5%): 

125 мм 

Грузоподъемность (± 

5%): 200 кг 

Угол наклона головной 

секции: 0-(60) гр 

Угол наклона 

тазобедренной секции: 

0-(30) гр. 

Комплект поставки: 

2. Стойка для 

подтягивания 

– 1 шт 

 

 



РЕШЕНО: 

 

1. Признать закупку по лоту на медицинскую технику по лотам  №1,2,3 выигрышной заявку ТОО «Ост-Фарм», 

 так как цены, указанные в заявке являются наименьшими. 

2. Заключить договор по лотам на медицинскую технику по лотам  №1,2,3 с ТОО «Ост-Фарм» согласно 

 гл. 9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических  

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского  

назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи». 

3.  ТОО «Ост-Фарм»  представляет Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие  

соответствие квалификационным требованиям согласно п. 111 гл. 9  «Правил организации и  

проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

 дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию  

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

 

 

 

 


